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Váţené dámy, váţení pánové, milí přátelé, 

stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, ţe Vám mohu i letos nabídnout novou Výroční zprávu 

Ostravské organizace vozíčkářů, ve které naleznete vše podstatné o naší činnosti v roce 2013. Kromě popisu 

jednotlivých projektů a přehledu aktivit v ní najdete i podrobnosti o přijatých, poskytnutých darech              

a celkovém hospodaření organizace. 

Cílem našeho sdruţení po patnáct let bylo, a nadále bude podporování aktivit vedoucí k naplnění potřeb 

občanů s postiţením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Naše organizace funguje jen 

díky solidaritě firem i jednotlivců, kterým není lhostejný úděl handicapovaných občanů. Proto jsou pro nás 

předešlé roky závazkem do budoucna, vyjádřením vůle pokračovat v odpovědném chování naší organizace 

nejen vůči všem, kdo pomoc potřebují nebo potřebovat budou, ale také vůči těm, kteří pomáhají. 

Jednotlivci, kteří se na nás obraceli se ţádostí o podporu, nám dávali najevo, jak je naše činnost důleţitá. 

Jsme rádi, ţe díky naši pomoci dostali lidé s postiţením šanci integrovat se mezi své vrstevníky, dále         

se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme přesvědčeni, ţe rozvojem naší 

organizace aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění ţivota lidí s handicapem, ale také k rozvoji společnosti 

přátelské ke všem osobám se znevýhodněním.  

Úspěch organizace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů a partnerů. Na důvěře, kterou jsme získali díky 

výsledkům naší práce, díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem, 

kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Ostravské organizace vozíčkářů, vyslovil upřímné 

poděkování. Věřte, ţe váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí za vynaloţenou námahu.  

Věříme, ţe nám zachováte přízeň, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce.  

 Tomáš Dvořák 
předseda OOV 
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OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Sídlo sdruţení: Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava 30 (DPS) 

Telefon/fax: 596 786 353/596 786 353 

e-mail: oov@seznam.cz 

http:// www.vozickari-ostrava.cz 

IČO: 669 33 579 

Registrace: II/S-OVS/1-33576/97-R ze dne: 09. 09. 1997 

Charakter organizace: občanské sdruţení 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava 

Čísla účtů: Hl. účet: 373704983/0300, účet  ALDIO: 373705003/0300,          

účet VOZKA 256261415/0300 

Statutární zástupce: Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, 725 29 Ostrava-Petřkovice 

2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 

a) nezávislý způsob ţivota handicapovaných občanů 

b) sociální poradenství a ochrana handicapovaných 

c) alternativní způsob dopravy vozíčkářů 

d) silniční motorová doprava osobní 

e) poradenství při odstraňování architektonických bariér 

f) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek 

g) zajištění klubové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí pro 

handicapované 

h) rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované 

i) informační činnost zaměřená na ţivot handicapovaných 

3. CÍLOVÁ SKUPINA 

- lidé s postiţením, zejména těţkým tělesným-vozíčkáři 

- odborná veřejnost 

- široká veřejnost 

občanské sdruţení 
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 

Realizované projekty: 

 ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob 

 VOZKA – Magazín o ţivotě a pro ţivot na vozíku 

 Bez bariér - poradenství 

 Webové stránky 

 Servis správního střediska OOV 

Jednotlivé projekty (činnosti, akce) jsou z hospodářského hlediska vedeny jako samostatná 

účetní střediska.
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 STŘEDISKO A: 

ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob 
 

Navzdory tzv. „nešťastné třináctce“ v loňském letopočtu byl pro nás rok 2013 úspěšný. V červenci 

jsme v Praze převzali nové vozidlo FORD Tourneo Custom, které  prostřednictvím Nadace  Charty 

77 konto Bariéry bylo získáno sbírkou obchodního řetězce Globus.  Starý Ford jezdil do 31.8.2013 

a nové vozidlo 26. července bylo předáno firmě Aleš Ludvík v Hodoňovicích na celkovou 

nákladnou přestavbu. Abychom zvýšili strop vozidla, bylo odstraněno polstrování a nahrazeno 

potahem, který barevně splývá s původním čalouněním sedaček. Demontovaná trojsedačka za 

řidičem byla nahrazena dvojsedačkou a výsuvnou sedačkou, která umoţňuje pohodlný a bezpečný 

nástup do vozidla z posuvných bočních dveří. Bylo to dobré řešení pro osoby s tělesným 

postiţením, kteří neuţívají invalidní vozík, nebo jsou nevidomí. Abychom docílili původní kapacity 

starého Fordu, máme v letošním roce  v úmyslu  získat ještě jedno místo pro doprovod výměnou 

jednomístné sedačky za dvoumístnou. Některé podané ţádosti na rok 2014 obsahují poţadavek  

právě na získání finančních prostředků, potřebných na tuto výměnu.  

V loňském roce jsme ujeli celkem 52 965 km, přepravili 2 324 klientů a na trţbách získali celkem 

280 996,-Z tabulek, které jsou na zadních stránkách naší výroční zprávy vyplývá, ţe jsme získali 

celkem pro středisko Aldio 1,310 762,- kč. Z toho 300 tisíc činí na výše zmíněnou úpravu vozidla. 

Největší měrou se podílí  Magistrát města   270 000,- 

Nadace Agrofert Holding       20 000,- 

OVAK, OSPOL       10 000,- 

 

Na tomto místě chceme poděkovat odboru dopravy na Magistrátu města Ostravy za mnohaletou 

podporu,  která tvoří kaţdoročně téměř 50 % z plánovaný výdajů na provoz vozidla, které je 

vyuţíváno na více neţ 100 %, protoţe někdy musíme poţadavky odmítnout  z časových důvodů. Na 

dispečinku usilujeme o kumulaci jízd a přesvědčujeme klienty, aby si dobu jízdy upravili tak, 

abychom neopakovali jízdy jedním směrem. Naši klienti jsou vesměs disciplinovaní, marné jízdy 

jsou pokutovány a máme zato, ţe za dobu 15 let jsme si získali dobrou pověst, kterou si chceme 

udrţet. 

 

Formy informování klientů o poskytované sluţby: vyuţíváme všech moţností, aby naše dopravní 

sluţba byla prezentována hlavně v domovech pro seniory, zdravotnických zařízeních, speciálních 

školách, na IS Ostrava, ve zpravodaji VOZKA, případně v tisku. Aktualizované informace máme na 

našich webových stránkách, na novém vozidle jsou kontakty na dispečink  a řidiče vozidla. 

 

Naplnění cíle projektu: vedeme statistiku dle knihy jízd, a tyto údaje jsou vţdy přílohou 

k vyúčtování dotací. Z nichţ vyplývá narůstající zájem občanů Ostravska, o ujetých 

vozokilometrech a místokilometrech a získaném jízdném. Očekáváme, ţe díky novému vozidlu 

nebudeme mít prostoje kvůli opravám a v době čerpání řádné dovolené kmenového řidiče zajistíme 

externího. Za uskutečněnou přepravu je úhrada potvrzena vydáním jízdenky v hodnotě 50,-, 90,-      

a 100,- kč (od 1.7.2013). 
 

Hodnocení úspěšnosti, kvality a kvantity programu: dopravní podmínky jsou stejné, vozidlo              

je komfortnější a tím také spokojenost klientů narůstá. Přeprava od domu k domu je pro mnohé 

jedinou moţností, kdyţ ze zdravotních důvodů nemohou vyuţívat MHD. V posledních 3 letech 

jsme se stali pro domovy seniorů partnerem, zajišťujícím přepravu hlavně do přírody, méně jiţ na 
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společenské akce. Projevují nelíčený vděk a radost, ţe mohou opustit  své domovy a uţít si pohody 

třeba v ZOO. 
 

Supervize: Alternativní doprava je samostatným střediskem Ostravské organizace vozíčkářů o.s., 

s vlastním podvojným účetnictvím a bankovním účtem. Podléhá předsednictvu OOV, dále pak 

kontrolnímu orgánu, voleným valnou hromadou OOV. Předsednictvo schvaluje finanční rozvahu 

střediska, vyjadřuje se k personálním a platovým záleţitostem, je informováno             o 

navrhovaných výdajích, případně změnách v přepravním řádu, ceníku, pracovní době apod. 
 

Doporučení pro následující rok: 

- vyhodnocovat statistické údaje a případně přijmout opatření ke zlepšení sluţby 

- na úhradu za sluţbu vydat příslušnou jízdenku v ceně dle platného ceníku č. 13 

- oslovovat nadace, firmy a jiné orgány za účelem získávání potřebných finančních zdrojů 

 - nadále pokračovat v prezentaci sluţby  vytvořením  nových barevných letáků a jinými, dosud       

pouţívanými prostředky. 
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 STŘEDISKO B: 

VOZKA – magazín o životě a pro život na vozíku 

Vychází od roku 1998 

Zhodnocení 

 Tištěný magazín Vozka je svým obsahem i provedením zavedeným a uznávaným periodikem 

tohoto druhu na trhu informačních tiskovin pro čtenáře s těţkým tělesným postiţením. 

 Informačně je Vozka zaměřen na všechny regiony ČR. Své čtenáře má ve všech krajích České 

republiky.  

 Magazín Vozka přináší vozíčkářům v celé ČR specifické a komplexní informace o ţivotě a pro 

ţivot na vozíčku, a to ze všech oblastí, ve kterých jsou ve svém ţivotě na vozíku konfrontováni. 

 Obsahově je Vozka zaměřen na pestrou směsici informací o příleţitostech ke společenské, 

sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. Jak čtenáři sami konstatují, 

Vozka jim radil, inspiroval je a motivoval k aktivnímu ţivotnímu postoji navzdory těţkému 

tělesnému handicapu. 

 Počtem stran, komplexností témat a stupněm zapojení čtenářů do jeho tvorby Vozka převyšuje 

ostatní  periodika zaměřená na vozíčkáře. 

 První rok provozu nových internetových stránek magazínu umoţnily nejen lepší prezentaci 

časopisu, ale nabídly vozíčkářům i nové informace, aktuální zpravodajský servis a moţnost 

staţení elektronických verzí čísel starších 1 roku. 

1. Tištěný časopis VOZKA 

 Magazín pomáhal orientovat se ve sloţitých sociálních oblastech a nabízel pestrou směsici 

informací o příleţitostech ke společenské, sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové 

rehabilitaci, které jsou jinak buď roztroušené po mnoha informačních zdrojích s různou mírou 

dostupnosti, anebo neexistují vůbec. 

 Jak čtenáři sami konstatovali, Vozka jim radil, inspiroval je a motivoval k aktivnímu ţivotnímu 

postoji navzdory svému těţkému tělesnému handicapu. Čtenáři si Vozku cení pro jeho 

komplexnost, věcnost, přehlednost, vyuţitelnost informací a dobré ţurnalistické zpracování. 

 Na tvorbě a obsahu časopisu se podíleli také samotní čtenáři, organizace tělesně těţce 

postiţených a organizace poskytující sluţby lidem s pohybovým handicapem. 

 Takto Vozka informoval čtenáře ve všech krajích České republiky. Čtenářskou základnou je 

přesto MS kraj, Ostravsko a Ostrava. V Ostravě jsou vozíčkáři soustředění zejména v obvodech 

O.-Jih a O.-Poruba. 

2. Internetové stránky časopisu VOZKA 

 Od roku 2013 se rozjel plný provoz nových profesionálně sestavených webových stránek 

Vozky www.vozka.org s novým rozšířeným obsahem a redakčním systémem, který redigují 

samotná redakce Vozky. 

VOZKA – rady, inspirace a motivace 
kaleidoskop informací pro vozíčkáře 
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 Umoţňují lepší prezentaci časopisu a šíření informací v něm obsaţených mezi širší veřejností. 

 Byly zdrojem uspokojivé výše příjmů za reklamu pokrývající cca ¾ nákladu na jejich vytvoření. 

 

Parametry 

 Tištěný časopis Vozka vyšel podle plánu 4× ročně. 

 Náklad: č. 1 – 1 300 ks, č. 2 – 1 200 ks, č. 3 – 1 200 ks, č. 4 – 1 200 ks; průměrně 1 225. 

 Náklad oproti předchozímu roku poklesl. Příčiny: sníţení počtu čtenářů vlivem jejich úmrtnosti 

nebylo nahrazeno potřebným přírůstkem nových čtenářů, coţ si vysvětlujeme zejména 

spuštěním nových internetových stránek Vozky, které jsou alternativou k tištěnému časopisu. 

 Počet stran A4: č. 1 – 80, č. 2 – 76, č. 3 – 80, č. 4 – 80; průměrně 79. 

 Provedení tištěného časopisu: obálka a reklamní příloha barevně, ostatní strany černobíle. 

 Webové stránky Vozky www.vozka.org mají 1týdenní aktualizaci a interaktivní obsah. Redakci 

webu provádí sama redakce Vozky.  

 Základní redakční tým je tvoří pět pracovníků, z nichţ tři jsou profesionálové v oboru 

ţurnalistiky a jeden je vozíčkář. Všichni se orientují v problematice informovanosti lidí 

s těţkým tělesným postiţením. 

Odběratelé, distribuční místa 

 Zejména: čtenáři s těţkým těles. postiţením – od rodičů postiţ. dětí přes dospělé aţ po  

 seniory. Věkové sloţení čtenářů: 18–85 roků. 

 V menší míře:  

– kontaktní pracoviště rehabilitačních ústavů a ostrav-ských 

domovů důchodců, 

– centra sluţeb pro zdravotně handicapované, 

– školská zařízení pro výuku dětí a mládeţe s těles. han-

dicapem, 

– vybrané organizace zdravotně handicapovaných, 

– odbory sociální péče obcí s rozšířenou působností, 

– příleţitostně (nabídkově a propagačně) návštěvníkům výstav 

kompenzační techniky, 

– povinně hlavní knihovny v ČR aj. 
 

Obsah 

Časopis poskytuje informace o příleţitostech ke spole-čenské, 

sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. A to 

v celé České republice příp. i v zahraničí. Snaţí se inspirovat 

informacemi o aktivitách jednotlivců i organizací. Seznamuje čtenáře 

s bezbariérovými objekty. Poskytuje legislativní a právní 

poradenství. Informuje o zkušenostech a radách čtenářů, o úpravách 

bytů, tipech na výlet a dovolenou, sociálních sluţbách, novinkách ve 

zdravotnictví, kompenzačních pomůckách, motorismu, vzdělávání, 

kultuře, sportu, volném času. Přináší rozhovory se zajímavými lidmi 

s handicapem, uvádí kontakty na zájmové organizace a objekty, 

zveřejňuje kalendárium akcí po celé ČR. Nabízí tipy na zájmovou činnost, přináší i humor a 

Čtenářské zastoupení 

v krajích a územích ČR 

Kraj % 

Moravskoslezs. 41,2 

Olomoucký 6,1 

Zlínský 4,7 

Jihomoravský 7,4 

Královehrad. 3,8 

Pardubický 4,1 

Vysočina 3,7 

SČ vč. Prahy 13,5 

Liberecký 2,6 

Jihočeský 4,5 

Ústecký 2,9 

Karlovarský 1,6 

Plzeňský 4,1 

Celkem 100 

Morava 59,3 

Čechy 40,7 

Sever. Morava 47,3 

Ostrava město 20,6 
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čtenářské příběhy. To vše se zaměřením a s ohledem na vozíčkáře. 

Témata: nabídky sluţeb sociální péče  činnost organizací zdravotně handicapovaných a 

příbuzných neziskových organizací  nadace  zdravotnictví  zdravotechnické pomůcky  

speciální školství a vzdělávání  zaměstnávání  úpravy bydlení  motorismus  hromadná 

veřejná a speciální doprava  bezbariérové cestování a rekreační ubytování  partnerský a rodinný 

ţivot  mezilidské vztahy  reálný ţivot lidí s různým stupněm handicapu  sociální, legislativní a 

bezbariérové poradenství  kultura  sport  vlastní tvorba  tipy pro volný čas aj. 

Forma 

 Velikost A4 (potištěné dvojlisty A3 sepnuty do sešitu). 

 Obálka časopisu (4 strany) a inzertní příloha (4–8 stran).v barvě, ostatní strany černobíle. 

 Obsah čísel je tvořen texty a fotografickým doprovodem. 

 Články jsou komponovány jako informační, poučné, příkladové, motivační a praktické rady. 

 Pravidelnými jsou barevné reklamní přílohy s nabídkami firem distribuujících kompenzační 

pomůcky a poskytující sluţby (ubytovací, poradenské aj.) pro lidi s handicapem. Další reklamy 

jsou publikovány na černobílých stranách v textu. 

 Časopis je balen jednotlivě v průhledné folii opatřené adresním štítkem. 

Distribuce: 

Pravidelnou distribuci vč. balení do folie provádí Postservis Praha resp. Česká pošta za 

výhodných podmínek pro hromadné zásilky. 

Informační kanály 

Stálá informační síť – organizace zdrav. postiţených, sportovní kluby, školská zařízení, nadace, 

veřejnoprávní instituce, poskytovatelé sluţeb handicapovaným, výrobci a prodejci zdravotnické        

a kompenzační techniky, čtenáři – dopisovatelé, tiskoviny a internetové informační servery. 

Pracovníci 

Redakční kolektiv tvoří pět redaktorů, z nichţ tři jsou profesní ţurnalisté: 

 Vedoucí projektu a šéfredaktor Vozky: koncepce, sběr podkladů, styk s inzerenty a s částí 

korespondentů, vlastní články a fotografie, grafická podoba stránek, sazba, správa 

předplatitelské        a distribuční databáze, marketing, styk s tiskárnou a distributory, příprava 

k distribuci, styk se čtenáři, hospodaření, financování, mzdy, fakturace, administrativní činnosti, 

webmasterování a náplň webových stránek. 

 Vedoucí vydání: editor, řízení redaktorů, styk s poskytovateli informací, vlastní články, úprava 

textů externích, předformátování článků, náplň webových stránek, konečná jazyková korektura 

všech textů. 

 Redaktoři: vlastní články, úprava externích textů, fotografie. 

 Externí pravidelní a příleţitostní dopisovatelé (čtenáři a organizace): vlastní texty a fotografie. 

 Administrativní spolupráce (předúčetní práce, pokladna, fakturace, archív účetních dokladů, 

evidence plateb předplatného, pomocné dokumenty): 3 pracovníci organizace.  
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Náhledy titulních stran čísel 1–4/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náhled titulky internetových stránek
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Řekli o Vozkovi v r. 2013 (výběr) 

 Kaţdého Vozku přečtu od první do poslední strany. Nemám internet a tak Vozka je pro mne 

zdrojem mnoha uţitečných informací a rad. Mnohému jsem se z něj přiučila. Pomáhá mi i 

psychicky – při vědomí, ţe s problémy na vozíku nejsem sama. Marta Fleková, Praha, 

01/2013. 

 Ve Vozkovi nacházím odpovědi na otázky týkajících se postiţených lidí, vč. právní 

poradny. Dozvídám se, jak se baví, co je zajímá, jak řešit různé problémy aj. Vzhledem k 

tomu, ţe muţ je vozíčkář a já chodím pomocí francouzských holí, je pro nás Vozka 

inspirativní a poradenskou četbou. Jen tak dále, ať se daří! Nepodepsaný, anketní odpověď z 

webu, 02/2013. 

 Oceňuji, ţe ve Vozkovi jsou zmíněny úspěchy těch, kteří se přes zdravotní znevýhodnění 

věnují sportu, dosahují výborné pracovní výsledky a uplatnění. Vozka nám ukazuje cestu, 

jak lze se snahou proţít ţivot smysluplněji. Nerezignovat, a kdyţ je třeba, brát se za svá 

práva na slušný ţivot. Časopisu dávám palec nahoru! Erika Kučerová, Ivančice, 02/2013. 

 Stále ve Vozkovi listuji, je dobře udělán. Jiří Ritter, Ostrava, 07/2013. 

 Pestrý tématický časopis, optimisticky laděný. Nabízí praktické informace pro imobilní 

občany a seniory a pro zájemce o svět bez bariér. Dobře se čte. I jako sociální pracovník do 

něj ráda nahlíţím. Anketní odpověď z Vozkova webu, 11/2013. 

Sponzoři, poskytovatelé dotací 

 Město Ostrava  Nadace OKD  Úřad městského obvodu Ostravy (ÚMOb) Moravská 

Ostrava a Přívoz  ÚMOb Ostrava-Jih  ÚMOb Slezská Ostrava  ÚMOb Vítkovice 

Plnění hlavních ukazatelů projektu VOZKA  

– četnost vydání  dle plánu  

– termíny vydání dle plánu  

– počet stran jednotlivých výtisků  dle plánu  

– celkový počet vytištěných stran dle plánu  

– počet odběratelů / náklad sníţen  

– skladba odběratelů zachována  

– obsahová pestrost zachována  

– spokojenost čtenářů zachována  

– návštěvnost nových web. stránek ucházející  

– realizační tým stabilizovaný  

– příjem z placené reklamy zvýšen  

– příjem z dotací zajišťování velmi obtíţné  

– hospodářský výsledek projektu vyrovnaný  
 

Cíle a záměry byly splněny, projekt pokračuje i v následujícím roce. 
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 STŘEDISKO G: 

Bez bariér – poradenství 

Informace, správná a přesná, získaná ve správný čas, můţe mít značnou moc ovlivnit pozitivně 

kvalitu ţivota s postiţením. Bohuţel není zrovna jednoduché v našem městě a regionu získat to, 

co těţce tělesně postiţení lidé potřebují, proto vznikl v roce 2000 projekt Bez bariér zabývající 

se bezplatným stavebním poradenstvím a radami ze ţivota na vozíku. 

 

1. Celkové zhodnocení projektu: Projekt probíhá prozatím nepřetrţitě od roku 2000 

naplňuje své cíle a poslání, napomáhá k opětnému zapojení do běţného ţivota 

osobám s těţkými úrazy páteře, nemocnými, narozenými s následným ochrnutím, 

seniorům aj.  

2. Pomoc cílové skupině: V období 2013 se od 1. 1. 2013 do 31.12. 2013 na poradnu 

obrátilo celkově 362 klientů toho: neopakovaně 301 klientů. Přímo z Ostravy bylo 

203 klientů a anonymních dotazů 97. 

              Statistika formy dotazů: 
telefon, mobil: 67 

osobně, akce: 118 

email, web, SMS: 122 

                  Statistika dle kategorie dotazu: 
architektonické bariéry 161 

kompenzační pomůcky 79 

příspěvky, ZTP, důchody aj. 45 

kontakt na jiné poradny, organizace 106 

ze ţivota na vozíku 105 

   42 
3. Přínos k udrţitelnému rozvoji regionu Ostrava: projekt napomáhá k opětnému 

zapojení mezi majoritní společnost, umoţňuje těţce tělesně postiţeným ţít                         

v přirozeném prostředí rodiny a svých blízkých, návrat do pracovního procesu, 

získání sebevědomí 

4. Integrace a spolupráce: Projekt naplňuje ideu, ţe člověk na vozíku můţe a má právo 
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ţít kvalitním aktivním ţivotem – stejně jako všichni ostatní lidé, coţ tvoří i páteř 

stanov našeho sdruţení  

5. Zapojení veřejnosti: na projektu se v případě potřeby spolupodílejí různí odborníci 

a studenti, například: autorizovaný projektant, autorizovaný technický dozor, soudní 

znalec a akademický pracovník Stavební fakulty TU VŠB, tajemnice Katedry 

městského inţenýrství, garant předmětu bezbariérové uţívání staveb 

6. Informování o projektu: na webových stránkách http://www.vozickari-ostrava.cz, 

http://bariery.xf.cz, v propagačních letáčcích a rubrice RIPAK magazínu Vozka, 

v některých materiálech sociálního a zdravotního odboru MMO a III. Komunitního 

plánu města Ostravy a příští rok ve Výroční zprávě za rok 2012. 

7. Získané zdroje a přínos pro organizaci: Projekt patří mezi čtyři páteřní projekty 

Ostravské organizace vozíčkářů, projekt podpořilo Statutární město Ostrava, městské 

obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava Jih, Poruba, Stará Bělá a Radvance 

Bártovice, Nadace OKD, Nadace rozvoje zdraví, Stavební firma Procházka s.r.o., 

Projekční kancelář Ing. Milan Blasbalg, Vodohospodářské sluţby Ing. Martin Jaroš      

a Zprostředkování prodeje zdravotních pomůcek Tomáš Vlk 

8. Návazné aktivity: projekt bude nepřetrţitě pokračovat i v roce 2013 i v roce 2014, 

budou Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz , 

Ostrava Jih, Poruba, Stará Bělá, Radvance a Bartovice aj. 

9. Shrnutí projektu: Poradenství je poskytováno přímo z bytů poradců, dle potřeby 

fyzicky přímo na místě. V roce 2013 bylo zatím zpracovány čtyři samostatné 

dokumentace a studie návrhů bezbariérových úprav jak rodinných domků tak 

jednotlivých bytů, parkovišť a interiérů. I v roce 2013 pokračují anonymní dotazy – 

mnozí tazatelé chtějí zůstat anonymitě. Fungují internetové stránky 

http://bariery.xf.cz/, které jsou aktuálně doplňovány neboť web master je náš 

pracovník. Na nich se mimo jiné nachází rubriky kontakty, novinky, rady příklady, 

informace, novinky, uţitečné odkazy, bezbariérová stavební legislativa, bezbariérová 

doprava v Ostravě a okolí a jiné zajímavosti, které vycházejí s dotazů klientů. Stále se 

nedaří najít solidní firmy stavební i zabývající se těţkým tělesným postiţením, které 

by mohly být umístěny v rubrice „Na koho se obrátit“ Od 1.1.2013 do 31.12.2013 

bylo na těchto web stránkách zaznamenáno 855 přístupů. Velkým přínosem je 

opakovaná inovace mapky tramvajových ostrůvků přístupných pro osoby odkázané na 

ortopedický vozík v Ostravě s odborného zaměření a osobních zkušeností osob 

odkázaných na ortopedický vozík a ne jen z toho, ţe na tramvajový ostrůvek vjedete 

na ortopedickém vozíku. Mapku si lze z http://bariery.xf.cz/ stáhnout do PC                 

a vytisknout. 

Náš pracovník je drţitelem Osvědčení (KKS/0009/2009) o kvalifikaci opravňující 

k odbornému posuzování, konzultacím a poradenské činnosti při přípravě, 

schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení 

dle zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně prováděcích 

vyhlášek.  

Poradna probíhá také v kanceláři OOV kde jsou také poradenské dny převáţně pro 

seniory. Účast na akcích Reprezentační ples OOV, kdy naši pracovníci poradenství 
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zodpovídal na veškeré poloţené dotazy. 

Od února 2013 se naši pracovníci zapojili do projektu VozejkMap http://www.vozejkmap.cz/, 

převáţně v regionu Ostravsko. Jedná se o snadno ovladatelnou databázi bezbariérových míst v 

České republice. Bezbariérovým místem se rozumí objekt, který je bez schodu nebo je doplněn 

jiným zařízením (výtah, nájezd, schodišťová plošina, zdviţ).Všechna místa jsou kategorizována 

dle charakteru a účelu. 

 

28.2. 2013 se pracovník zúčastnil konference Regenerace bytových domů, Dynamika proměn 

bydlení na Výstavišti černá louka v Ostravě. 

17. 4. 2013 se pracovník zúčastnil SWOT analýzy 4. Komunitního plánu města Ostravy. 

28. 5. 2013 se oba pracovníci zúčastnili diskusní skupiny FocusGrups, občané s tělesným 

postiţením. 

15.6. 2013 se oba pracovníci zúčastnili setkání vozíčkářů v Horní Lhotě, kde individuálně radil 

potřebným v problematice ţivota vozíčkářů. 

13. 7. 2013 PETANQUE - Valtická gula setkání vozíčkářů individuálně radil  

potřebným v problematice ţivota vozíčkářů. 

19. 7. 2013 ColoursofOstrava připomínkování tras pro vozíčkáře v areálu DolníVítkovice. 

21. 10. 2013 provedli pracovníci přednášky (Bezbariérová Ostrava a Sportovní moţnosti 

vozíčkářů) v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělání financované i z evropských fondů na 

Stavební fakultě Technické univerzity Vysoké školy báňské. 

12.  11. 2013 oba pracovníci se aktivně podíleli na zabezpečení konference Pracujeme společně 

2013 (web, přihlašování, pozvánka, přednáška aj.) Tato konference je pořádána  v rámci 

Komunitního plánování města Ostravy, skupinou Občané s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postiţením, jejíţ jsou oba pracovníci aktivními členy 

V prosinci 2013 vytvořili pracovníci schéma tramvajových linek MHD s vyznačení 

bezbariérových zastávek pro osoby odkázané na ortopedický vozík v Ostravě, dělené dle 

přístupnosti. Schéma je k dispozici na http://bariery.xf.cz/schema.htm 

 

Pracovník během celého roku spolupracoval s pracovníkem útvaru architekta města Ostravy na 

vytváření Generelu bezbariérových páteřních tras na území města Ostravy vzhledem k lepšímu 

vyuţívání bezbariérových linek MHD a veřejných budov. 

 

Dále se naší pracovníci podíleli na tvorbě webové prezentace Bez bariér poradenství 

(http://bariery.xf.cz/) a tvorbě odborné rubriky RIPAK v severomoravském magazínu VOZKA. 

 

10. Zpětné vazby výběr 

Pane Filipčíku, děkuji za vaši vyčerpavávající odpověď. Ještě jednou díky a pěkný 

den přeje Jiří Svak. 

Děkuji Vám za inspiraci. Aţ budu mít nové informace k výstupům ze šetření, ozvu se. 

S díky a pozdravem Kateřina Tomisová. 
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Modelový příklad stavebně technického řešení 
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 STŘEDISKO W: 

Webové stránky  

Záměr projektu a způsob jeho realizace:  

Záměrem je, v souladu s komunitním plánem, zkvalitnění informovanosti o potřebách                

a aktivitách občanů zejména vozíčkářů, především členů OOV, ale téţ jiných organizací 

zdravotně postiţených, komerčních subjektů atd. Svým způsobem se jedná o druh terénní 

sluţby, která je velmi přínosná i z psychologického hlediska, kdy jsou handicapovaným 

občanům, kteří ať pro nepřízeň počasí, či svůj zdravotní handicap nemohou opustit svůj byt, 

prostřednictvím internetu poskytovány informace a díky existenci webových stránek zůstávají 

v kontaktu s OOV, jejími ústředními orgány a díky průběţné aktualizaci všech informací 

obsaţených na webových stránkách OOV neztrácejí přehled o veškerém dění v OOV. 

Dostatečně široká prezentace všech poskytovaných sluţeb a aktualizace kontaktů na 

poskytovatele jednotlivých druhů sluţeb je zajištěna pravidelnými aktualizacemi webových 

stránek. 

Cílová skupina, které se projekt týká:  

Webové stránky občanského sdruţení Ostravské organizace vozíčkářů (OOV) jsou z hlediska 

zpřístupnění se vnějšímu světu ve všech aspektech činnosti této neziskové organizace velikým 

přínosem pro samotnou organizaci, pro jednotlivce z řad tělesně těţce postiţených, pro ostatní 

organizace zdravotně postiţených a v neposlední řadě i pro jiné skupiny obyvatelstva. Hlavní 

přínos projektu tkví v obeznámení jiných subjektů i jednotlivců s aktivitami OOV, přičemţ tato 

komunikace funguje i naopak. Uskutečňuje se tak velice cenná výměna zkušeností, významně 

přispívající k integraci zdravotně těţce postiţených spoluobčanů do společnosti 

Předpokládaný přínos projektu:  

Tento záměr, mimo svůj význam v poskytování informací, kde tato komunikace funguje 

obousměrně, coţ je důleţité pro širokou veřejnost, má pro OOV i svůj ekonomický přínos v tom 

smyslu, ţe na svých stránkách OOV oslovuje nejrůznější podnikatelské subjekty se ţádostí o 

sponzorský dar, je zde prostor pro propagaci nejrůznějších výrobků a sluţeb. Nelze nezmínit 

mnoţství odkazů na stránky jiných organizací zdravotně postiţených, odkazy na charitativní 

organizace, rozličné instituce a mnoho jiného. 

Realizace:  

Zárukou přísunu aktuálních informací je úzká spolupráce webmastera s vedoucími jednotlivých 

středisek OOV *) (účetní středisko A – Aldio - alternativní doprava imobilních osob, B – Vozka 

– Moravskoslezský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele, G – Bez bariér – stavební a sociální 

poradenství, účet. střed. Z – správní středisko). 

Projekt Webové stránky funguje od ledna 2002 jako jedna z dalších činností OOV.  

*) Jména jednotlivých vedoucích účetních středisek OOV a jejich spolupracovníků jsou uvedena 

na webových stránkách OOV na adrese http://www.vozickari-ostrava.cz/zakladni/lidé.htm 
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Personální zajištění:  

Koncepci vytváří, obsahovou náplň, realizaci a aktualizaci webových stránek zajišťuje 

webmaster. Webmaster sídlí v osobním bytě, který má statut chráněného pracoviště. 

Vybavení pracoviště tvoří personální počítač, vybavený modemem, umoţňujícím komunikaci         

e-mailovou poštou a přístup na Internet; dále tiskárna, skener pro převod tištěných dokumentů 

do elektronické podoby   a telefon. 

Práce webmastera zahrnují tyto činnosti: 

  sběr informací ־

 zpravodajské, reportáţní, grafické, editační a jazykově korekční práce ־

 :vytváření webových stránek zahrnující ־

 návrh webdesignu ־

 vytváření vlastních webových stránek – programování v jazyce HTML ־

 aktualizace ־

 upload naprogramovaných dat na internet ־

 komunikace se sponzorskými subjekty ־

 korespondence, sekretářské práce, agenda ־

 třídění a příprava účetních dokladů ־
 

Realizátor – Dalibor Ţurek – je osoba provozující samostatnou výdělečnou činnost na základě 

oprávnění, které získal po absolvování odborného rekvalifikačního školení v rekvalifikačním            

a školícím středisku firmy Autocont a.s., pod dohledem Úřadu práce Ostrava . 

Shrnutí: 
 

 Středisko W – webové stránky je samostatným účetním střediskem Ostravské organizace 

vozíčkářů, jehoţ hospodaření je pod dohledem předsednictva Správní rady OOV (předsedy, 

místopředsedy a hospodáře). Účetní operace zajišťuje externí účetní firma, která zpracovává 

podvojné účetnictví pro celou OOV. Účetní operace rovněţ kontroluje a jednotnou 

pokladnu OOV vede vedoucí střediska ALDIO. 

 Rozpočet střediska W je zpracováván a zdokonalován podle zkušeností z výsledků 

minulých let. Je schvalován Správní radou OOV a následně Valnou hromadou OOV. 

 Vyúčtovávání nákladových poloţek prochází kontrolou předsedy a místopředsedy OOV. 

 Webmaster je odměňován na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo 

 Středisko W podléhá kontrolnímu orgánu Ostravské organizace vozíčkářů – revizní komisi. 

Správní rada, anebo její kompetentní funkcionáři, schvalují smlouvy, upravující vztah mezi 

OOV a programátorem a kontrolují jejich naplnění; schvalují výdaje, které jsou nad rámec 

pravidelných provozních výdajů. 

Sponzoři projektu Webových stránek: 
 

UNTRACO v.o.s. OSTRAVA, ALLMEDICA s.r.o Praha, ERILENS s.r.o Praha, Technická 

Ortopedie PROTEOR CZ spol. s.r.o, ELVAC Automation s.r.o., Ingeteam a.s. Pustkovec.  
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 STŘEDISKO Z: 

Správní středisko 

Náplň činnosti: 

1) Informační servis pro tělesně těžce postižené 

– osobně a telefonicky v kanceláři OOV 

– telefonicky z bydlišť informátorů 

– prostřednictvím vlastního magazínu Vozka 

– prostřednictvím webových stránek OOV 

– prostřednictvím elektronické pošty 
 

2) Styk s veřejností 

– Tisk: MF Dnes, Moravskoslezské noviny, Ostravská radnice, Tiskoviny Obvodů města 

Ostravy, noviny Můţeš, Vozíčkář 

– Rozhlas: ČR Ostrava 

– Televize: Česká televize, televize Nova 

– Výstavy: účast na Colours of Ostrava, Spolupráce s Ostravskou univerzitou při výuce 

studentů-obor ergoterapie a fyzioterapie III. ročník, Praktické konzultace na téma 

„Správné sezení na invalidním vozíku“ 

3) Prezentace OOV 

– na vlastních www stránkách, na Internetu 

4) Spolupráce s partnery 

– s partnerskými organizacemi zdravotně postiţených 

– se subjekty státní správy 

– s nadacemi 

– s nestátními subjekty 

– s výrobci a distributory pomůcek zdravotechnických a kompenzačních 

5) Ostatní služby 

– prosazování bezbariérovosti stavební, komunikační a dopravní  

– jiné 

6) Hospodářská a správní činnost OOV 

– plán činnosti, finanční plán, zajišťování finančních prostředků 

– mzdy, personalistika, účetnictví 

– styk s peněţním ústavem, finanční úřad, daně 

– správní agenda, smlouvy, reklama 
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5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Činnost správního střediska zabezpečují zdarma členové Správní rady OOV.  

Nejvyšším orgánem OOV je Valná hromada, která volí Správní radu a Revizní komisi. Správní 

rada volí ze svého středu předsedu SR, místopředsedu SR a hospodáře, kteří tvoří Předsednictvo 

SR Funkce jsou dobrovolné a neplacené.  

V čele jednotlivých Středisek (tj. projektů, akcí) stojí vedoucí projektů, kteří jsou zpravidla              

i členy Správní rady. Účetnictví jednotlivých Středisek a celé organizace provádí externí 

soukromá firma. 

 Členská základna 

K 31. 12. 2013 měla organizace 138 členů. Během dosavadní existence organizace (tj. od roku 

1997) členskou základnu opustilo 130 členů (úmrtí, odstěhován neznámo, na vlastní ţádost, bez 

udání důvodu, neplatič). 

Správní rada 
 Tomáš Dvořák předseda 

 Vlastimil Filipec místopředseda 

 Marie Báňová hospodářka 

 Ing. Petr Dzido člen 

 Pavel Ermis člen 

 Dalibor Ţurek člen 

Předsednictvo SR 
Předsednictvo je statutárním orgánem sdruţení.  

Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a hospodář sdruţení.  

Předseda a místopředseda zastupují sdruţení navenek a jednají jeho jménem a to jednotlivě.  

Předseda zastupuje sdruţení při uzavírání pracovněprávních vztahů a je vedoucím ve vztahu 

k zaměstnancům sdruţení a pracovním skupinám. 

 předseda: 
Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, 725 29, Ostrava-Petřkovice, tel: 596 131 202 

 

 místopředseda: 
Vlastimil Filipec, Dr. Martínka 43, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel. 606 889 744 

 

 hospodářka: 
Marie Baňová, Horymírova 3054 / 121 (DPS), 700 30 Ostrava 30,   Tel.:596 786 353,   

 Revizní komise 
 Miroslav Filipčík  předseda 

 Eva Slečková  člen 

 Boţena Šimková  člen 
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Pracovníci 
 

Formy odměn 

HPP  hlavní pracovní poměr 

DPP  dohoda o provedení práce 

SD  smlouva o dílo 

DPČ  dohoda o pracovní činnosti 

AH           autorský honorář 

 

 Středisko A: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob 
– Marie Báňová   vedoucí střediska  DPP 

– Radomír Hoza   řidič   HPP 

– Vladan Báňa   externí řidič  DPP 

–  

 Středisko B: VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich 
přátele 

– Petr Dzido, Ostrava  vedoucí vydání   DPČ 

– Pavel Plohák, redaktoři  šéfredaktor, redaktoři  DPP 

– externí dopisovatelé     AH 

 

 Středisko G: Bez bariér - poradenství 
– Miroslav Filipčík  realizátor projektu  DPP 

– Tomáš Dvořák  spolurealizátor projektu DPP 

– externí pracovníci  odborní poradci  DPP 

 

 Středisko W: Webové stránky 
– Dalibor Ţurek   webmaster         SD, DPP 

 

 Středisko Z: Správní středisko 
– Tomáš Dvořák  předseda    

– Marie Baňová   hospodářka    

– Sdruţení B+W  podvojné účetnictví SD 
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Organizační schéma OOV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č L E N S K Á  Z Á K L A D N A  

VALNÁ HROMADA 

Revizní komise 

Předseda SR 

Hospodář 

Místopředseda 

Účetní 

Středisko Z - správní 

Správní rada 

Předsednictvo SR 

Oblasti činnosti 

Stř. A Stř. B Stř. D Stř. E Stř. F Stř. G Stř. W Stř. Z 
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6. FINANČNÍ ZPRÁVA 

Rozpočet OOV na rok 2013 

výdaje celkem

ozdravný 

pobyt

sportovní 

pobyt

webové 

stránky 

bez bariér 

poradenství

občasník 

Vozka
ALDIO ples

správní 

středisko

mzdy 0 0 100 212 288 000 0 388 212

OON 0 0 45 000 194 468 108 000 0 347 468

odvody (soc. zdrav) 0 0 28 972 97 900 0 126 872

materiálové 0 0 600 25 000 2 962 216 000 0 1 000 245 562

výdaje na energii 0 0 0 11 000 0 11 000

ostatní sluţby 0 0 13 300 268 124 26 500 0 3 000 310 924

oprava, údrţba 0 0 2 000 0 34 000 4 000 40 000

doprava ZTP/P, cestovné 0 0 4 000 1 370 2 500 0 500 8 370

příprava tel., pošt. 0 0 3 600 7 000 53 720 24 000 0 88 320

smlouvy o dílo, DPP 0 0 4 000 0 0 0 4 000

reţijní pojistky 0 0 51 280 39 600 0 90 880

účetnictví 0 0 8 000 22 157 36 000 0 66 157

investice 0 0 0 0 0 0

výdaje celkem 0 0 17 500 95 000 723 265 883 500 0 8 500 1 727 765

středisko (akce)

 

 

Příjmy středisek OOV v roce 2013 

stř. A stř. B stř. D stř. E stř. F stř. G stř. W stř. Z celkem

Příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

MSK, MZ, VČR 142 692 142 692

Magistrát města Ostravy 768 000 70 000 63 386 901 386

MěOb Pouba 20 000 2 000 22 000

MěOb Mor. Ostrava a Přívoz 15 000 15 000

MěOb Ostrava Jih, Plesná 

St. |Bělá, Mar. Hory 10 000 15 000 12 500 37 500

ostatní obce, města 10 000 10 000

sponzoři, nestátní subjekty 89 000 85 000 25 000 199 000

příjmy od klientů, trţby 258 306 102 781 361 087

příspěvky, dary, úroky 74 219 5 877 6 170

příjmy z reklamy, inzerce 15 000 446 820 15 400 100 477 320

ostatní příjmy 7 690 1 230 16 163 25 083

Příjmy celkem 1 310 762 744 820 0 0 0 104 116 15 400 22 140 2 197 238
 

 

 



Výroční zpráva 2013 

 

Ostravská organizace vozíčkářů o. s. 26/28 

Výdaje středisek OOV v roce 2013 

výdaje celkem

ozdravný 

pobyt

sportovní 

pobyt

webové 

stránky 

bez bariér 

poradenství

občasník 

Vozka
ALDIO ples

správní 

středisko

mzdy 0 0 101 092 300 963 402 055

OON 0 0 53 100 261 466 108 856 423 422

odvody (soc. zdrav) 0 0 34 372 103 746 138 118

materiálové 0 0 5 943 27 657 1 213 254 081 1 779 290 673

výdaje na energii 0 0 351 351

ostatní sluţby 0 0 7 160 5 000 5 941 16 563 3 613 38 277

oprava, údrţba 0 0 2 846 94 501 97 347

cestovné 0 0 1 610 2 515 2 014 165 6 304

internet,tel.,poštovné 0 0 1 495 6 596 89 119 22 010 119 220

smlouva o dílo 0 0 19 750 19 750

pojistky voz.,  zák.zam. 0 0 849 37 071 37 920

tiskařské práce 236 727 2 823 1 005 240 555

účetnictví 0 0 10 500 7 000 24 500 42 000

investice 0 0 309 400 309 400

výdaje celkem 0 0 14 598 104 463 743 140 1 295 927 0 6 562 2 164 690

středisko (akce)

 

Celkem zůstatek středisek OOV v roce 2013 

stř. A stř. B stř. D stř. E stř. F stř. G stř. W stř. Z celkem

Příjmy - Náklady 16 809 2 529 0 0 0 -447 759 12 898 32 548
 

 

7. PODKLADY 

 Statutární listiny OOV, projekty činnosti jednotlivých středisek, hodnotící zprávy, 

statistiky, fotografie z akcí. 

 Finanční údaje převzaty z finanční uzávěrky OOV roku 2013, provedené firmou 

Sdruţení B+W (Bjačková Jana, Ing. Winklerová Pavla), Ostrava. IČO Bjačková – 

46611410. IČO Winklerová – 49576135. 

 Podklady připravili: Marie Báňová, Petr Dzido, Miroslav Filipčík, Dalibor Ţurek. 

 Sestavil, grafická úprava: Tomáš Dvořák. 

 Vydalo občanské sdruţení Ostravská organizace vozíčkářů, květen 2013. 
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